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I. EMENTA: Disciplina didaticamente autônoma do Direito Público que estuda as 

relações jurídicas existentes entre os entes dotados de competência impositiva e/ou 

administrativa-arrecadatória e aqueles que são compelidos às prestações, positivas 

ou negativas, relativas à exigência, fiscalização e arrecadação dos tributos. 

 

II. OBJETIVOS: O objetivo da disciplina é prover o aluno dos conhecimentos 

necessários à correta análise e identificação do fenômeno tributário, de modo 

crítico, mediante exposição sistemática das regras jurídicas, legislativas ou não, que 

se referem às imposições de natureza tributária. Especial destaque é conferido à 

colocação precisa do Direito Tributário dentro da generalidade das disciplinas 

jurídicas e à compreensão do Sistema Constitucional Tributário Nacional, do tributo 

e suas espécies mais significativas, da obrigação tributária e do crédito tributário. 
 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1. Impostos sobre a circulação de bens e consumo 

1.1. Imposto sobre operações de circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 1.2. 

Aspectos constitucionais: âmbito de incidência e fato gerador. 1.3. Princípios da 

não-cumulatividade e seletividade. 1.4. Base de cálculo, alíquota, contribuintes e 

lançamento. 1.5. Imposto sobre de produtos industrializados.1.6. Aspectos 

constitucionais: industrialização e circulação de produtos industrializados. 1.7. 

Princípios da não-cumulatividade e seletividade. 1.8. Base de cálculo e 

contribuintes. 1.9. Classificação de produtos. 1.10. Imposto sobre a prestação de 

serviços de qualquer natureza. 1.11. Aspectos constitucionais: âmbito de incidência 

e a definição de serviços tributáveis por Lei Complementar. 1.12. Fato gerador, 

base de cálculo, alíquota, contribuintes e lançamento. 1.13. Critérios de repartição 

de competências para instituição e exigência dos impostos sobre circulação de bens 

e consumo. 1.14. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro: fato 

gerador, base de cálculo, alíquota, contribuinte, lançamento e função. 

2. Imposto sobre o patrimônio 

2.1. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana: aspectos 

constitucionais: âmbito e incidência, progressividade fiscal e extrafiscal e 

gradualidade. 2.2. Fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuintes e 

lançamento. 2.3. Imposto sobre a propriedade territorial rural: aspectos 

constitucionais: âmbito de incidência. 2.4. Fato gerador, base de cálculo e 

contribuintes. 2.5. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 2.6. 

Aspectos constitucionais: âmbito de incidência e a questão da Lei Complementar. 

2.7. Fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuintes e lançamento. 2.8. 

Imposto sobre a transmissão, por ato oneroso “inter vivos”, de bens imóveis e 

direitos reais a eles relativos, exceto os de garantia: aspectos constitucionais, fato 
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gerador, base de cálculo, alíquota, contribuintes e lançamento 2.9. Imposto sobre a 

transmissão de bens a título gratuito ou “causa mortis”: aspectos constitucionais, 

fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuintes e lançamento. 

3. Imposto sobre a renda e proventos 

3.1. Aspectos constitucionais: âmbito de incidência e progressividade. 3.2. Fato 

gerador: tributação das pessoas físicas e jurídicas: distinções e conceitos básicos, 

alíquotas, contribuintes e lançamento. 3.3. Arrecadação nas fontes: conceito e 

formas. 3.4. Imposto sobre grandes fortunas.  

4. Impostos sobre o comércio exterior 

4.1. Imposto de importação: aspectos constitucionais, fato gerador, base de cálculo, 

contribuinte, zonas e lançamento. 4.2. Imposto de exportação: aspectos 

constitucionais, fato gerador, base de cálculo, contribuintes, lançamento e função. 

5. Contribuições especiais: noções gerais 

5.1. Contribuições de intervenção no domínio econômico. 5.2. Contribuições de 

interesse de categorias profissionais e econômicas: contribuição sindical, OAB. 5.3. 

Contribuição para o custeio da seguridade social: CSLL, PIS/PASEP, COFINS. 5.4. 

CPMF. 5.5. Contribuição para custeio de iluminação pública. 

6. Ilícito tributário 

6.1 Classificação das infrações fiscais. 6.2. Tipos de sanções fiscais: sanções 

compensatórias (juros de mora, correção monetária e multa de mora) e sanções 

punitivas. 
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